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أمل أقل لك ضع رأسي على  ،يا بين"فلما أفاق وجد رأسه على فخذ عبد اهللا ابن عمر فقال: 
   ".وهل األرض ورجلي إال واحد؟ ،يا أبت"فقال:  "،األرض؟

ضع رأسي على األرض،  ،ضع رأسي على األرض عسى ريب أن يَرَمحين.. يا بين ،يا بين"قال: 
  !!!"ويلي وويل أمي إن مل يرمحين ريب ،عسى ريب أن يرمحين

  !يا لك من رجل، يالك من أمري، يا لك من إمام، يا لك من خليفة

تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف  ..هذا اإلزراء على النفس َأجلب لرمحة اهللا 
 أكثر! 
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عمر رضي اهللا عنه اللحظات األخيرة في حياة  1

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

اَىل، وأسَتعيُنُه، وأْستغفرُه، وأعوذ باِهللا تعاَىل من شروِر أنفِسنا، ومن سيئاِت أعمالِنا، َمْن يْهِدِه اُهللا فال مَد ِهللا أمحُده تعإن احلَ 
  ُه. ُمِضل َلُه، وَمْن ُيضِلل فال هادَي َلُه، وأُشهُد أن ال إلَه إال اهللاُ وْحَدُه ال شريَك لُه، وأشهُد أن حممًدا عبُدُه ورسول

 َصل يٌد َجميٌد،على حممٍد، وعلى آِل حممٍد، كما َصلْيَت على إبراهيَم وعلى آ الّلُهم اللُهم بارْك على ُحمَمٍد  ِل إبراهيَم إنَك محَِ
  أّما بعُد.. وعلى آِل حممٍد، كما باركَت على إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنك محيٌد َجميٌد.

  فإخويت يف اهللا ،،،

  إين أحبكم يف اهللا. والذي فلق احلبة وبرأ النسمة 

�}ù]�ð]‚ßÖ]�ð^qæ�JJJ�� �

{ُكل . .]57العنكبوت: [ {ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت}نداء املوت  زلنا يف صحبة عمر رضي اهللا عنه.. وجاء النداء األخري: ما
ُمر، ويف ، ولكن ألجل اهللا ُيستمرأ الْ بلون عليهااملوت يف حلوق من يُق ما أشد مرارة طعمِ  ،-سبحان اهللا العظيم-  نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت}

أتعب من بعده، وكيف يدرك مدرك شأنه، يرضى اهللا عن  ..سبيل اهللا ُيستعذب العذاب، عاش عمر محيًدا، وضرب املثل كما قيل
اهللا بن  له عبدعمر، كان رجًال.. عاش خليًفة وهو يرعى الناس ال يرعى نفسه، ويطلب مصلحة األمة ال مصلحة نفسه، كما قال 

س والروم إال بعض فتح اهللا بعمر فتوًحا يف اإلسالم بلغت اآلفاق، فما فارِ  ..)اهللا بك الفتوح، ومصر بك األمصارلقد فتح ( :مسعود
  أعماله.. بعض مشاريعه.. بعض أفعاله.. بعض فتوحاته.

العظيم أن ترى هذا الرجل القوي يف العبادة  وسبحان اهللا ، ُضرب بعدله األمثال؛دلعَ  مَ كَ لألمة حَ  عاش عمر رضي اهللا عنه
   !سبحان اهللا العظيم اإلمامة إمام، ويف اُحلكم سيف.. ويف الزهد يسبق الزاهدين، ويف يِئن،

 ..يريدون ا الفتنة، وهم ال يدرون ،تلك اليت يتشدق ا املنافقون ،مراعاة ومحاية جناب التوحيد حني َعَزَل خالدا.. َعْزَل خالد
هذه هي  ن عند اهللا؛عزله كما أخرب، محاية جلناب التوحيد.. حراسة جلناب التوحيد لئال تنسب الُنصرَة إىل خالد، وإمنا النصر مِ إمنا 

  القضية، كان حكيًما ُملهًما، وما حزن خالد أو تأمل، إمنا هو جندي قائد أو جماهد.
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  حبكم يف اهللا ،،،ألذلك إخويت.. وأنا 

ä‰_…�‚ßÂ�]çŠ×qJJ� �

جلسوا عند رأسه، مل يتأمل، ومل يِئن، ومل يتوجع، بل صرب وثبت، وهو مطعون، اللنب خيرج من  ..يًدا ومضى شهيًداعاش مح
، فوجدوه ستة ومثانني ألف درهم، أمري املؤمنني َمدين! خليفة املسلمني الذي )انظروا ما علّي من الدين( :جنبه فعلم أنه ميت، فقال

  !!ت يده مدين! بستة ومثانني دينارارض يف ِملكه وحتوصارت أقطار األ ،فتح وفتح وفتح

 مال آل اهللا وغريه وحفصة وكل من عنده مال يأيت ا يسد ديون عمر)، إن وىف  فقال: إن وىف مال آل عمر (هاتوا من عبد
قال له: اطلب من  -ارا يا ناسستة ومثانني دين- ته.. قبيلته فإن مل يف بأمواهلم دّى عائله من أمواهلم، وإال فسل يف بين عَ عمر فأد

  .إن مل يف بأمواهلم فسل يف قريش، وال تعدوهم إىل غريهم ..من القبيلة ،العائلة

°ßÚö¹]��Ú_�ØÏi�÷æ� �

مث قال: اذهب إىل أم املؤمنني عائشة، وقل هلا: يقرأ عليك عمر بن اخلطاب السالم، وال تقل أمري املؤمنني فإين لست للمؤمنني 
هلا  :اهللا مث استأذن فوجدها تبكي، فقال سيموت" فقل يستأذن عمر بن اخلطاب أن يُدفن مع صاحبيه، فسلم عبدبأمري اليوم، "

   .ثرنه اليوم على نفسيو يستأذن عمر بن اخلطاب أن يُدَفن مع صاحبيه، فقالت واهللا كنت أردته لنفسي، وأل

ما قالت؟ قال: ما حتبه يا أمري املؤمنني،  :ه إليه رجل، فقالاهللا قد جاء، قال: ارفعاين فأسند فلما أقبل قيل: هذا عبد ،فجاء
قد أذنت لك. قال: احلمد هللا، ما كان شيء أهم إّيل من ذلك املضجع، فإذا أنا قُِبضُت فسلم وقل يستأذن عمر بن اخلطاب فإن 

 -رضي اهللا عن عمر- ، حيايتإين أخشى أن تكون قد استحيت مين يف ،وإن ردتين فردوين إىل مقابر املسلمني ،أذنت فأدخلوين
  ون عليه العشرة).  استأذن يف الُصحبة أن تكون ُأخروية بعد أن كانت دنيوية، (هكذا هو ال

ífvŁ’Ö]�»�áƒ`j‰]� �

رعاية حلظات  ..من راعى وداد حلظة ..قال الشافعي عليه رمحة اهللا: "احلر من راعى وداد حلظة، ومل ينس مجيل من أفاده لفظة"
"ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وهو يقول: صلى اهللا عليه وسلم  -صل عليه- ف؟ كان أكثر ما ُيسمع رسول اهللا الُود.. كي

، فلم يكن ليفرط يف هذه الصحبة، مث هذا املوِضع يف ]3685صحيح البخاري:  –[صحيح  وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر"
نا أخشى أف ،ِمحَد اهللا أن وافقت، لكنه بالتقوى والورع قال: إذا أنا ِمت استأذنوها مرة أخرى - عظيمسبحان اهللا ال-  الرقد نفسه له قَدر

  وإن ردتين فردوين إىل مقابر املسلمني. ،أن تكون قد استحيت مين وأنا حي، فإن أذنت يل فأدخلوين
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مث جاءت أم املؤمنني حفصة  ردوين إىل مقابر املسلمني؛ :بل تواضع وقال ..وهو أمري املؤمنني ،قررمل يُ  ..فرضمل يَ  ..مل يأمر
ذن الرجال فوجلت أمث است ،فمكثت عنده ساعة اهللا بن عمر رضي اهللا عنه: منا، حيكي القصة عبدوالنساء يسرتا فلما رأيناها قُ 

   !العظيم سبحان اهللا.. بودية اخلامتةش عمر رضي اهللا عنه عبودية املرض وعوعا ؛داخًال، مث مسعنا بكاءها من الداخل

   ،،، يا إخوة

>ä×flŠÂ�]⁄‚fÂ�gu_�]ƒc��]�ác>� �

"إن اهللا إذا أحب عبًدا عّسله"  ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم:صل -صل عليه- يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
"يوفقه  قال:. ]3358صحيح الترغيب: -[صحيحسول اهللا؟" "قال وما عسله يا ر  -]305صحيح الجامع: -[صحيح "اسَتعَمَلُه"أو قال: - 

  .]305صحيح الجامع: -[صحيح لعمل صالح قبل الموت، ثم يقبضه عليه"

  ،،، إخويت

طويلة أكثر حياته بعيًدا عن اهللا، مث فجأة  ا يف نفسي، وقد شهدت جنازة باألمس، إلنسان كان مدةً حب أن أبثكم اآلن شيئً أُ 
رأينا حىت إذا كان آخر أيامه  .. ترده إىل اهللا؛كلها ترده إىل اهللا.. ترده إىل اهللا  ،متسارعة ،ر قليًال بالءات متعددةابُتلي منذ سنة أو أكث

بربنا أنا ال أريد أطباء، أنا راٍض ( :رًضا باهللا حىت إنه كان يف آخر حياته يقول ،أوًال مل يكن يُنتظر من مثله منه رًضا.. واهللا رًضا..
   ).أحب ربنا وراٍض به هكذاعالجات، أنا و 

مث يُقدر اهللا جل جالله أنه يتذكر حياته كشريط أمامه بطريقة عجيبة جًدا! كل احلياة ترجع ثانية تتكرر عليه ويقف معها 
   .واحدة واحدة، ليتوب منها

hçÞ„Ö]�àÚ�ÄqçjÖ]� �

  آآآآه .. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه... ؟))التوجع من الذنوب((شريط  كرونهل تذ 

أنا أمسيها حلظات ألن يف خالل مخسني سنة تكون السنة أو الستة شهور أو الثالثة شهور  ،هكذا عاش اللحظات األخرية
  ).؟ل؟.. ماذا أفعلماذا أفع .؟.ماذا أفعل(.. ، وأسئلة)يل رب اغفر عملت كذا ويا( ،عحلظات تـََوج األخرية هذه 
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، أن يسوقه إليه اإلنسان، لطف اهللا ذا اإلنسان؛ رمحة اهللا ذا ..ما شدين وشغلين ..واهللا ،وقليب معه ،حىت مات باألمس
أول احلياة نقول ليس هذا الذي يأيت به اهللا، ويدبر له األمور على أن ميوت هذه امليتة، ويُدفن يف جوف الليل نه عندما نراه يف رغم أ

سبحان  ..والقرب يف هذا الوقت ه..تأثري و ساعة التنزل اإلهلي، واحلضور نُدرَة من الفقراء الطيبني، ال املنافقني وال الوجهاء، والدعاء له 
  امللك.

  !عجب لرمحة اهللاأت !سبحان ريب العظيم

 بعبـــــاِده أرحـــــمُ  لَلـــــهُ " :قـــــال ،"اهللا رســـــولَ  يـــــا ال ":قـــــالوا "،النـــــارِ  فـــــي ولـــــَدها طارحـــــةً  هـــــذه أتـــــرونَ " :ρوصـــــدق رســـــول اهللا 
: شــرح ثالثيــات المســند-[إســناده صــحيح "اهللا ال يُلقــي حبيبــه فــي النــار"و  :كــذلك  قــال، ]426/5: تلبــيس الجهميــة-[صــحيح 1"بولــِدها هــذه مــن

638/1[2.   

اهللا  !سبحان اهللا العظيم )،، من يأيت ذا؟عذبسيال هذا ( :رغم أننا كبشر نقول ..رمحة ..ُلطف اهللا بالعبد وقدر له رمحة
  ! الرحيم الودود!اهللا ،ألطف منا بعباده.. أرحم منا بعباده.. أكرم منا لعباده

عندما يعرف اإلنسان أنه ميت  - سبحان اهللا العظيم-نه ميت لم أوعَ  ،طُِعن ..أقول: عاش عمُر رضي اهللا عنه هذه اللحظات
فقلت: هذا   ،أنا زرت هذا اإلنسان قبلها بيومني -سبحان اهللا العظيم-هو ميت  ..تكون األيام اليت يعيشها وهو متأكد أنه ميت

  .)خالص( مات ..سان ميتالكالم كالم ميت، كالم إن ..ميت ، بيخرج ويتحرك ويتكلم لكنميت... سبحان اهللا ت، ليس أنهمي

                                        

1
: ρ  اهللا السيب، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنارسول يف السيب، تبتغي، إذا وجدت صبيا من بسيب. فإذا امرأةρ  اهللا رسول قدم على"  
" بولدها هذه من بعباده أرحم هللا ":ρ اهللا رسول فقال تطرحه. ال وهي تقدر على أن ! واهللا .ال :قلنا ،النار؟" في ولدها طارحة المرأة هذه أترون"

  ]2754صحيح مسلم: - [صحيح

2
   مر  النيب ρ أصحابهِ  من نفرٍ  يف  ا الطريِق، يف وصيبتْ وسعَ  ابين)، (ابين وتقوُل: تسَعى فأقبلتْ  يوطَأ، أن ولِدها على خشَيتْ  القومَ  أمهُ  رأتْ  فلم 

[إسناده الناِر"  في حبيَبهُ  يلقي ال واهللاِ  "ال، فقال: ρ النيب  فخفَضهم قال الناِر"، يف ابَنها لتلقي هذه كانت ما اهللاِ  رسولَ  "يا القوُم: فقال فأخَذتُه.
  ]638/1: شرح ثالثيات المسند-صحيح
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 ،استخلف ..فسيدنا عمر علم إنه ميت، وعاش حياة رجل ميت ُمقبل على اهللا سبحانه وتعاىل، قيل: أوِص يا أمري املؤمنني
ة وعثمان والزبري وطلح فسّمى عليّ  ،وهو عنهم راضٍ  ρالذين تويف رسول اهللا فقال: ما أرى أحًدا أحق ذا األمر من هؤالء النفر 

  .، رضي اهللا عنهمستة ..الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وعبد

�†ÛÂ�íé‘æτ� �

أحب أن ال يكسر قلب  !يا سيدنا عمر ،أستاذ-؛ كهيئة التعزية له، وليس له من األمر شيء ،اهللا بن عمر قال: وليشهد عبد
رسول اهللا وهو عنهم راٍض ويسمي ستة وابنه قاعد اليسمع امسه  الذين مات :ن سيدنا عمر يقولأ ؛أن ال حيس ابنه أنه خذله ..ابنه

اهللا بن عمر وليس له من األمر  يكون خليفة)، وليشهد عبد اهللا بن عمر حيضر معهم لكن ال عبد ..مسعه فقط امسه ،فسمع ابنه امسه
  كم ما أُمر، فإين مل أعزله من عجٍز أو خيانة.فإن أصاب األمر سعًدا فهو ذلك وإال فليستعن به أي :قال ؛كهيئة التعزية له  شيء..

خاف أن يتكلم أحد بعد أن ميوت  ،أستاذ عندما عزل سيدنا سعد بن أيب وقاص (أمل أقل لك سيدنا عمر رضي اهللا عنه 
بحان اهللا .. سأنا عزلته لشيء آخر) ،ا وال خيانةا، مل يكن عجزً قال: ال.. أي واحد يصبح خليفة يستعمل سعدً  ،يقول: عزله عمر

   !العظيم

لم لهم فيهتم لهم ويحفظ لهم ، َوُأُوِصيِه بِاْلُمَهاِجرِيَن اَألولِيَن َأْن يـَعْ ِمْن بـَْعِدي بِتَـْقَوى اللهِ  ُأوِصي اْلَخِليَفةُ "مث قال: 
لُ خيًرا، ، َوُأوِصيِه بِاألَْنَصاِر حرمتهم اَر َواِإليَماَن ِمْن قـَبـْ ُءوا الدِذيَن تـَبَـوَوُأوِصيِه عفو َعْن ُمِسيِئِهمْ َويَ  ْن يـَْقَبَل ِمْن ُمْحِسِنِهْم،أَ  همال ،

ْسالِم، َوُجَباُة اْلَمالِ ، -الفتوحات– بَِأْهِل اَألْمَصارِ  ، ،فَِإنـُهْم رِْدُء اْإلِ ُهمْ و  َوَغْيُظ اْلَعُدو ُهْم ِإال َفْضَلُهْم َعْن َرًضى ِمنـْ    ."َأْن ال يَْأُخَذ ِمنـْ

صحيح البخاري: –[صحيح  3أمواِلهم" وكرائمَ  "إياك :ملا أرسل معاذ بن جبل قال صلى اهللا عليه وسلم، - عليهصل - الرسول 

   .عن رضى ..أن ال يؤخذ منهم إال فضلهم :فقال. ]219البقرة: [َ{َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو}  ، ربنا سبحانه وتعاىل قال:]4347

م، أن يؤخذ منهم من حواشي أموالهم فيـَُرد في فقرائه ،ًرا إنهم أصل العرب، ومادة اإلسالموأوصيه باألعراب خي"

                                        

3
عاذِ ρ اهللاِ  رسولُ  قال  

ُ
 اهللاُ  إال إلهَ  ال أن َيشَهدوا أن إلى فادُعهم جئَتهم فإذا الكتاِب، أهلِ  من قوًما ستأتي "إنك: اليَمنِ  إىل بَعثه حني جبلٍ  بنِ  : مل

 فأخِبْرهم بذلك، لك أطاعوا هم فإن اِهللا، رسولُ  محمًدا وأن  في صلواتٍ  خمسَ  عليهم فَرض قد اهللاَ  أن  بذلك، لك أطاعوا هم فإن وليلٍة، يومٍ  كل 
 دعوةَ  واتقِ  أمواِلهم، وكرائمَ  فإياك بذلك، لك أطاعوا هم فإن فـَُقرائِهم، على فتُـَرد  أغنيائِهم، من تؤَخذُ  صَدَقًة، ليهمع فَرض قد اهللاَ  أن  فأخِبْرهم
  .]4347صحيح البخاري: –[صحيح حجاٌب"  اهللاِ  وبين بينه ليس فإنه المظلوِم،
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ي غشِ مث سكت وأُ  ،"لفوا إال طاقتهمأن يوفي لهم بعهدهم، وأن يُقاتل من ورائهم، وأن ال يُكَ  ρوأوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله 
  نه مات.وسكت الناس، وظنوا أعليه.. أُغشي على عمر، 

�‰_…�Ä•š…ù]�î×Â�ê�� �

 ،يا ُبين ،اهللا يا عبد" :اهللا يف حضنه فقال اهللا، وقد أخذه عبد مث أفاق فرفع رأسه ونظر يف وجوه من حوله، مث نظر إىل ابنه عبد
أمل  ،بين يا" :بن عمر فقالااهللا  فلما أفاق وجد رأسه على فخذ عبد ، وحلظات وأغشي على عمر مرة أخرى؛"ضع رأسي على األرض

ضع رأسي على األرض عسى ريب  ،يا بين" :قال "،وهل األرض ورجلي إال واحد؟ ،يا أبت" :فقال "،ع رأسي على األرض؟أقل لك ض
  !!!"ويلي وويل أمي إن مل يرمحين ريب ،عسى ريب أن يرمحين ،ضع رأسي على األرض ،ين.. يا بينرمحَ أن يَ 

=†nÒ_�ÌÃ–Ö]�ÄÚ�ÌŞ×Ö]�ádÊ�ÔßÓÚ_�^Ú�ÌÂ^–i� �

ا تضاعف م جلب لرمحة اهللا؛لنفس أَ م، يا لك من خليفة، هذا اإلزراء على امن أمري، يا لك من إما يا لك من رجل، يالك
   ".أسي على األرض عسى ريب أن يرمحين! ويلي وويل أمي إن مل يرمحين ريب!ضع ر " أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر!

kÓ‰]�JJåç³…†Æ�àÚ�…æ†Ç¹]�ác� �

، "ن بك الدواوين وفعل بك وفعلح اهللا بك الفتوح، وَمصر بك األمصار، ودو فتَ  ،املؤمننييا أمري " :فدنا منه ابن عباس فقال
غاية التواضع، هذه اللحظات اليت  ."جر وال وزرجنو ال أَ بن عم رسول اهللا إن املغرور من غررمتوه، واهللا وددت أين أَ ا اسكت يا" :قال

   .نفسك، كي تنجوي على وتزر حتتاج أن تنكسر وتذل  ،حتتاجها أنت منذ اليوم

  ، نعم أخي ،،

�†ÛÂ�l^Úæ�τ� �

 خرجنا به منشي فسلم عبد :وضع رأسه على األرض وخرجت روحه إىل بارئها، نرجو أن تكون راضية مرضية، مث ملا تويف يقول
  فأُدِخل هناك فُوِضع مع صاحبيه.أدخلوه  :فقالت ،يستأذن عمر :وقال اهللا بن عمر على عائشة رضي اهللا عنها،
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ÜÓßÚ�ímøm�±c�ÜÒ†Ú_�]ç×Ãq]� �

الرمحن بن عوف: اجعلوا أمركم إىل ثالثة منكم، (هم كانوا ستة  اجتمع هؤالء الرهط، فقال عبد ،فلما فُرِغ من دفنه ورجعوا
  عبدري اختاروا ثالثة فقط)، فقال الزبري جعلت أمري إىل علّي، وقال سعد جعلت أمري إىلهلم ستة كث قال ،اهللا بن عمر وسيدنا عبد

  .الرمحن بن عوف، وعثمان بن عفان سيدنا علّي بن أيب طالب، وعبد :جعلت أمري إىل عثمان، فبقوا :الرمحن، وقال طلحة

الرمحن بن عوف لعثمان وعلّي: أيكما يتربأ من هذا األمر وجيعله إىل  عبد :الرمحن وعثمان فقال فجاء هؤالء الثالثة، علّي وعبد
 عبد :فقال ،م لينظرن أفضلهم يف نفسه، وليحرصن على صالح األمة، قال فُأْسِكت الشيخان علّي وعثمانواهللا عليه واإلسال ،اآلخر

  الرمحن: اجعلوه إيل، واهللا علي أن ال آلو عن أفضلكم.

�á^ÛnÂ�íÃéeτ� �

دلن ولئن أُمرت عليك لك من الِقَدم واإلسالم والقرابة ما قد علمت، آآهللا عليك لئن أمرتك لتع :فجاء بعلّي فقال ،نعم :قالوا
ارفع يدك  :لتسمعن ولتطيعن، مث جاء بعثمان فقال له مثل ذلك، فلما أخذ امليثاق على علّي وأخذ امليثاق على عثمان قال لعثمان

 .تعالوا لنقف مع عثمان منذ احللقة القادمة ،فبايعه، مث بايعه علّي مث وجل أهل الدار فبايعوه، ُوّيل عثمان

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


